Protokół z LXXXIV (84) posiedzenia
Zarządu Powiatu w Gołdapi.
w dniu 31 maja 2021 roku
godz. 0800- 810
Ad.1
Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji
– 3 członków zarządu /lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/, otworzyła LXXXIV (84)
posiedzenie Zarządu Powiatu /porządek obrad w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu/.
Przewodnicząca zapytała czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad?
Uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu.
Ad. 2a
Główny specjalista ds. edukacji w Starostwie Powiatowym w Gołdapi Pani Iwona
Zegarowicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji
konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Pawła II w Gołdapi /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu - zał. nr 3 do protokołu/.
Główny specjalista ds. edukacji w Starostwie Powiatowym w Gołdapi Pani Iwona
Zegarowicz poinformowała, że w związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu w Gołdapi
29 kwietnia 2021 r. konkursem na stanowisko dyrektora szkoły, należy powołać Komisję
Konkursową w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego. Na podstawie
art. 63 ust. 14 ustawy 14 ustawy Prawo oświatowe organ prowadzący powołuje Komisję
Konkursową w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego. 31 sierpnia 2021 r.
kończy się kadencja dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi,
dlatego powołuje się komisję konkursową,

która wyłoni kandydata w ogłoszonym

przez Zarząd Powiatu w Gołdapi konkursie na w/w stanowisko. Wobec powyższego podjęcie
niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Zarządu
Powiatu ?
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.
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Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie powołania
komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi.
Ad. 2b
Główny specjalista ds. edukacji w Starostwie Powiatowym w Gołdapi Pani Iwona
Zegarowicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji
konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Gołdapi /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu - zał. nr 4 do protokołu/.
Główny specjalista ds. edukacji w Starostwie Powiatowym w Gołdapi Pani Iwona
Zegarowicz poinformowała, że w związku z ogłoszonym przez Zarząd Powiatu w Gołdapi
29 kwietnia 2021 r. konkursem na stanowisko dyrektora placówki, należy powołać Komisję
Konkursową w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego. Na podstawie art. 63 ust.
14 ustawy 14 ustawy Prawo oświatowe organ prowadzący powołuje Komisję Konkursową
w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego. 31 sierpnia 2021 r. kończy
się kadencja dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi, dlatego powołuje
się komisję konkursową,

która wyłoni kandydata w ogłoszonym przez Zarząd Powiatu

w Gołdapi konkursie na w/w stanowisko. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały
jest uzasadnione.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Zarządu
Powiatu?
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie powołania
komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi.
Ad. 2c
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pani Sylwia Wrzesień - Kisielewska przedstawiła
projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców w zakresie
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remontu drogi powiatowej nr 4842N ul. Sikorskiego w Gołdapi /projekt uchwały Zarządu Powiatu
w załączeniu - zał. nr 5 do protokołu/.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pani Sylwia Wrzesień - Kisielewska poinformowała,
że w dniu 10 maja 2021 r. do Starosty Gołdapskiego wpłynęła petycja mieszkańców Ulicy
Sikorskiego w Gołdapi, a także ulic sąsiednich w sprawie remontu nawierzchni ulicy
oraz chodników dla pieszych. Zgodnie z poleceniem Pani Starosty Gołdapskiego Marzanny
Wardziejewskiej Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi oszacował wartość zadania na kwotę
2 000 000,00 zł. Zarząd Powiatu nie kwestionuje zasadności wykonania remontu drogi
powiatowej nr 4842N ulicy Sikorskiego w Gołdapi, jednakże ze względu na ograniczone
środki finansowe w budżecie powiatu na rok 2021 remont ulicy nie jest możliwy do realizacji
w bieżącym roku. Zadanie polegające na remoncie drogi powiatowej nr 4842N ulicy
Sikorskiego w Gołdapi, zależne jest również od programów rządowych umożliwiających
pozyskanie dofinansowania w jak najwyższej wysokości. Zarząd Dróg Powiatowych
w Gołdapi monitoruje na bieżąco pojawiające się ogłoszenia o naborach wniosków
i kryteriach, jakie są brane pod uwagę, przy ich ocenie merytorycznej.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Zarządu
Powiatu?
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie rozpatrzenia
petycji mieszkańców w zakresie remontu drogi powiatowej nr 4842N ul. Sikorskiego
w Gołdapi.
Ad. 2d
W zastępstwie Skarbnik Powiatu projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu
powiatu w roku 2021 przedstawiła z-ca Głównego Księgowego Pani Beata Chełska /projekt
uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu - zał. nr 6 do protokołu/.

Z-ca Głównego Księgowego Pani Beata Chełska poinformowała, że dochody Starostwa
Powiatowego w Gołdapi w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”
dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10 647,00 zł zgodnie z decyzją
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 95/2021 z dnia 24 maja 2021 roku
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na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.
Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 10 647,00 zł. Wydatki
Starostwa Powiatowe w Gołdapi w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa
do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 711,92 zł zgodnie
z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 95/2021 z dnia 24 maja 2021 roku
na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.
Środki będą skierowane do niepublicznej szkoły podstawowej dla której organem
rejestrującym jest jst. Zapewnienie sfinansowania kosztu zakupu jest zadaniem zleconym
z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jst dzięki dotacji celowej z budżetu
państwa, udzielanej przez wojewodę. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” dokonuje się zwiększenia planu
wydatków o kwotę 9 935,08 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
nr FK 95/2021 z dnia 24 maja 2021 roku na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć
edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Zapewnienie sfinansowania kosztu zakupu jest
zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wykonywanym przez jst dzięki dotacji
celowej z budżetu państwa, udzielanej przez wojewodę. Plan wydatków budżetu powiatu
zwiększa się per saldo o kwotę 10 647,00

zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę

10 647,00 zł i po zmianach wynosi 37 431 697,97 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę
10 647,00 zł i po zmianach wynosi 43 478 199,61 zł. Deficyt budżetu po zmianie wynosi
6 046 501,64 zł. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 046 501,64 zł. Rozchody
0,00 zł. Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały
Zarządu Powiatu?
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie zmian
budżetu powiatu w roku 2021.

4

Ad. 2e
Starosta Gołdapski Pani Marzanna Wardziejewska przedstawiła projekt uchwały Zarządu
Powiatu w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2020 /projekt
uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu - zał. nr 6 do protokołu/.

Starosta Gołdapski Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że Raport o stanie
Powiatu Gołdapskiego został opracowany w celu przedstawienia efektów zrealizowanych
działań w roku 2020. Decyzje i czynności podejmowane przez Zarząd Powiatu miały na celu
przede wszystkim służyć rozwojowi powiatu oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i komfortu
życia Mieszkańców. Chcąc spełnić choć część oczekiwań lokalnej społeczności ludzie
pracujący na rzecz Powiatu w swoich codziennych zmaganiach musieli wykazać się dużym
zaangażowaniem, profesjonalizmem i kreatywnością. Zaznaczyć w tym miejscu należy,
iż ważnym czynnikiem była również dobra współpraca z pozostałymi podmiotami sektora
administracji publicznej oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi. W 2020 roku
wzorem lat ubiegłych staraliśmy się efektywnie wykorzystać każdą możliwą opcję
do pozyskania dodatkowych środków na realizację wielu znaczących inwestycji
i programów, które sprawiają, że nasz powiat staje się coraz atrakcyjniejszy. Niezmiennie
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców postawiliśmy na poprawę infrastruktury
drogowej i walkę o służbę zdrowia. Roku 2020 nie należy jednak oceniać wyłącznie
przez pryzmat wykonanych zadań, ale również należy postrzegać, jako początek wyznaczania
kolejnych celów, poszukiwania nowych możliwości, tworzenia koncepcji dla lokalnego
rozwoju ekonomicznego oraz efektywnej i prężnej realizacji kolejnych projektów
i inwestycji będących krokiem milowym ku budowaniu pozytywnych relacji i sprostaniu
oczekiwaniom Mieszkańców.
Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Zarządu
Powiatu?
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca przeprowadziła głosowania.
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia
Raportu o stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2020.
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Ad. 3
Członek Zarządu Pani Grażyna Senda złożyła wniosek o przygotowanie dokumentacji
technicznej ulicy 1-go Maja oraz ulicy Jeziorowej. To dwie ważne ulice w mieście,
prowadzące do Uzdrowiska i Sanatorium a przy tym są to jedne z najbardziej
zdegradowanych ulic w Gołdapi. Z powodu braku środków finansowych w tym roku nie jest
możliwy remont wyżej wymienionych ulic, natomiast być może w przyszłym roku możliwa
jest realizacja. Członek Zarządu Pani Grażyna Senda prosiła o wystąpienie z prośbą
do Urzędu Miasta i Gminy Burmistrza Gołdapi Pana Tomasza Luto oraz Radnych
o współfinansowanie przygotowania dokumentacji technicznej oraz remontu dróg. Ulica
1-go Maja i ulica Jeziorowa to ulice reprezentacyjne dla miasta, a ich stan techniczny
jest bardzo zły.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pani Sylwia Wrzesień - Kisielewska poinformowała,
że w sprawie ulicy Jeziorowej Zarządu Dróg Powiatowych przekazał te działki Gminie
Gołdap. Z informacji wynika, że dokumentacja projektowa została stworzona, natomiast nie
ma zgody na naprawę.
Członek Zarządu

Pani

Grażyna Senda

poinformowała,

że

ul.

Jeziorowa miała

być remontowana podczas budowy Zakładu Przyrodoleczniczego. Na chwilę obecną prace
związane z budową tego zakładu zostały wstrzymane, a ul. Jeziorowa nie została nawet
zaczęta. Członek Zarządu Pani Grażyna Senda zaznaczyła, że ul. Jeziorowa jest ulicą
powiatową, więc remont tej drogi należy do Powiatu Gołdapskiego. 1/3 ulicy 1-go Maja miała
być remontowana przy renowacji drogi Gołdap -

Żytkiejmy nr 651. Odbudowa drogi

nr 651 została zablokowana i w rezultacie remont 1/3 ul. 1-go Maja także. Członek Zarządu
Pani Grażyna Senda zapytała Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Panią Sylwie Wrzesień –
Kisielewską czy możliwe jest podjęcie kroków zmierzających do realizacji przywrócenia
dobrej nawierzchni w/w ulic.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pani Sylwia Wrzesień - Kisielewska odpowiedziała,
że Zarząd Dróg Powiatowych może wystąpić do Gminy o współfinansowanie inwestycji.
W pierwszej kolejności projekt ul. 1-go Maja warto jednak poczekać na remont 1/3 ulicy,
ponieważ losy drogi wojewódzkiej Gołdap-Żytkiejmy nie są przesądzone. Ukaże się kolejny
konkurs RPO. W piśmie napisanym przez Pana Brzezina nie wynikało, że tej drogi nie będzie.
Natomiast nie jest to przeciwskazaniem do napisania pisma, co oczywiście uczynimy.
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Członek Zarządu Pani Grażyna Senda poinformowała, że inwestycja drogi 651 jest inwestycją
długoterminową, a jej realizacja może trwać pięć lat.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że w/w część drogi 651
jest zgłoszona i wpisana do Programu Polski Wschodniej i ma dużą szansę na realizację.
Członek Zarządu Pani Grażyna Senda dopytała w jakich latach planowana jest realizacja
inwestycji.
Starosta Pani Marzanna Wardziejewska odpowiedziała, że ta inwestycja będzie w pierwszej
kolejności realizowana. Ze względu na to, że ulica 1-go Maja jest drogą do Sanatorium
uważam, że remont powinien został współfinansowany w 50 % przez Gminę Gołdap.
Ad. 4
Wolnych wniosków nie zgłoszono.
Ad. 5
Przewodnicząca Zarządu podziękowała Członkom Zarządu za pracę. Zamknęła LXXXIV
(84) posiedzenie Zarządu Powiatu

.

Na tym protokół zakończono.
Protokół składa się z 7 stron kolejno ponumerowanych.

STAROSTA
Marzanna Marianna
Wardziejewska
Członkowie Zarządu:
1. Andrzej Ciołek…………………………………………
2. Grażyna Barbara Senda…………………………………
3. Stanisław Wójtowicz …………………………………...

Protokołowała: Monika Bruszewska 31.05.2021 r.
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